Návrh na úpravu materiálovej skladby a zabezpečenia pohotovostných zásob
1. POHOTOVOSTNÉ ZÁSOBY – PROGRAM PZ
Pohotovostné zásoby (ďalej len „PZ“) sú jedným z troch druhov štátnych hmotných
rezerv. PZ predstavujú vybrané základné komodity, hotové výrobky určené na okamžitú
a bezodplatnú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého
krízovou situáciou, mimoriadnou udalosťou alebo III. stupňom povodňovej aktivity
ustanovených zákonom č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona
č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ŠHR“). Návrh na aktualizáciu materiálovej skladby PZ bol vytvorený v súlade
so zákonom o ŠHR .
2. ANALÝZA ŠTRUKTÚRY MATERIÁLOVEJ SKLADBY PZ
Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky odo dňa
12.03.2020 od 6:00 hod., požiadaviek orgánov krízového riadenia za účelom riešenia dopadov
koronavírusu (COVID-19), rokovania Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
(ďalej len „SŠHR SR“) s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a odporúčaní
Permanentného krízového štábu, SŠHR SR pristúpila k predloženiu návrhu opatrenia
na zabezpečenie riešenia pandémie spôsobenej nielen koronavírusom (COVID-19),
ale aj s inými ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť pandémiu.
Predkladaný materiál vypracovala SŠHR SR v súčinnosti s Ministerstvom
zdravotníctva SR a na základe odporúčaní Permanentného krízového štábu. Cieľové stavy
predstavujú množstvo materiálu na dobu 60 dní. SŠHR SR navrhuje aktualizáciu materiálovej
sklady pohotovostných zásob.
V predmetnom materiáli je uvedená požiadavka na aktualizáciu počtu zdravotníckych
pomôcok (osobné ochranné pracovné pomôcky) nevyhnutných pre potreby orgánov krízového
riadenia, prioritne rezortu zdravotníctva a na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva
Slovenskej republiky v súvislosti nielen s koronavírusom (COVID-19), ale aj iných ochorení,
ktoré môžu spôsobiť pandémiu. Pri špecifikácii kvantifikácie vybraných zdravotníckych
pomôcok SŠHR SR úzko spolupracovala s Permanentným krízovým štábom.
SŠHR SR za účelom efektívneho naplnenia navrhuje, aby bola materiálová skladba
pohotovostných zásob aktualizovaná spôsobom, ktorý je definovaný v predmetnom materiáli.
Vykonané úpravy sú vyznačené tučne kurzívou.

MATERIÁLOVÁ SKLADBA VYBRANÝCH SKUPÍN
POHOTOVOSTNÝCH ZÁSOB
Súčasný stav
(schválený vládou Slovenskej republiky dňa 15. marca 2020 uznesením č. 112)
Skupina PZ 5. Zdravotnícke pomôcky

P. č.

CIEĽOVÝ
STAV

NÁZOV

POZNÁMKA

PZ 5. Zdravotnícke pomôcky
1.

Jednorazový ochranný oblek

2.

Návleky na obuv k ochranným oblekom

3.

Ochranné okuliare

4.

Respirátor FFP3

800 000 ks

5.

Respirátor FFP2

1 200 000 ks

6.

Ochranná polomaska

10 000 ks

7.

Filter

30 000 ks

8.

Vrece na biologický odpad

95 000 ks

9.

Rukavice chirurgické nesterilné

10.

Jednorazový plášť

57 000 ks

11.

Návleky na obuv

595 600 ks

12.

Chirurgická maska

13.

Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu

14.

Sety na diagnostiku ochorenia
(COVID-19)

750 000 ks
1 500 000 ks
60 000 ks

3 330 000 ks

30 000 000 ks
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130 ks

Podľa požiadavky
a odporúčania MZ SR

750 000 set

Podľa požiadavky
a odporúčania MZ SR

MATERIÁLOVÁ SKLADBA VYBRANÝCH SKUPÍN
POHOTOVOSTNÝCH ZÁSOB
NÁVRH
PZ 5. Zdravotnícke pomôcky
Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR, rokovania SŠHR SR
s Ministerstvom zdravotníctva SR a odporúčaní Permanentného krízového štábu, SŠHR SR
aktualizovala počty položiek v skupine PZ 5. Zdravotnícke pomôcky, v ktorej je obsiahnutý
zdravotnícky materiál za účelom zabezpečenia riešenia pandémie spôsobenej nielen
koronavírusom (COVID-19), ale aj iných ochorení, ktoré môžu spôsobiť pandémiu. Materiál
nevyhnutný pre potreby orgánov krízového riadenia a to najmä pre rezort zdravotníctva (Úrad
verejného zdravotníctva SR, regionálne Úrady verejného zdravotníctva SR, poskytovatelia
zdravotníckej starostlivosti) a na základe odporúčaní Permanentného krízového štábu na dobu
60 dní sa mení nasledovne:

P. č.

NÁZOV

CIEĽOVÝ STAV

PZ 5. Zdravotnícke pomôcky
1.

Jednorazový ochranný oblek (vrátane návlekov na nohy)

2.

400 000

ks

Ochranné štíty

10 000

ks

3.

Ochranné okuliare

20 000

ks

4.

Respirátor FFP3

600 000

ks

5.

Respirátor FFP2

1 300 000

ks

6.

Vrece na biologický odpad

100 000

ks

7.

Rukavice chirurgické nesterilné (bez púdru)

30 000 000

ks

8.

Jednorazový plášť

1 000 000

ks

9.

Návleky na obuv

2 000 000

ks

10. Chirurgická maska (jednorazová)

3 000 000

ks

11. Chirurgická maska (opakovateľne použiteľná)

1 500 000

ks

100 000

ks

1 000 000

ks

12. Testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 (výterové)
13. Čiapky

V skupine PZ 5. Zdravotnícke pomôcky bola aktualizovaná skladba položiek. Položky
boli aktualizované za účelom zabezpečenia riešenia pandémie spôsobenej koronavírusom
(COVID-19), ale aj s rôznymi ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť pandémiu.
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3. ZÁVER
Tvorba a doplnenie vyššie špecifikovaných pohotovostných zásob bude
zabezpečená z rozpočtovej kapitoly SŠHR. Materiál nezaväzuje vládu SR k povinnosti
vyčleniť kapitálové finančné prostriedky do rozpočtovej kapitoly SŠHR SR.
Výdavky na nákup zdravotníckych pomôcok budú refundované z prostriedkov
EŠIF v rámci opatrení prijatých EK na boj s koronakrízou (COVID-19) na zmiernenie
jej ekonomických dopadov.
Predkladaný materiál navrhuje aktualizáciu materiálovej skladby PZ a cieľových
stavov zdravotníckych pomôcok pre zabezpečenie efektívneho riešenia nielen koronavírusu
(COVID-19), ale aj iných ochorení, ktoré môžu spôsobiť pandémiu. SŠHR SR po celkovom
prehodnotení odporúča a navrhuje realizovať aktualizáciu skladby PZ a tvorbu PZ tak, ako je
uvedené v predloženom dokumente. Materiál nadobúda účinnosť schválením vládou SR do
dňa 31. decembra 2020.
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